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أ /التعريف ابملقرر

 .1الساعات املعتمدة:
 .2نوع املقرر:
أ .متطلب جامعة
ب .إجباري
✓

 3ساعات

متطلب كليّة
اختياري

متطلب قسم ✓ أخرى

 .3السنة  /املستوى الذي يقدم فيه املقرر :السنة الثانية /املستوى الرابع
 .4املتطلبات السابقة هلذا املقرر :ال يوجد
 .5املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر :ال يوجد
 .6منط الدراسة (اخرت كل ما ينطبق)
منط الدراسة

م
1

احملاضرات التقليدية

2

التعليم املدمج

3

التعليم اإللكرتوين

4

التعليم عن بعد

5

أخرى

عدد الساعات التدريسية

النسبة

45

%100

 .7ساعات التعلم الفعلية للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)
النشاط

م

ساعات التعلم

ساعات االتصال
1

حماضرات

2

معمل أو إستوديو

3

دروس إضافية

4

أخرى (تذكر)
اإلمجال

45

45

ساعات التعلم األخرى*
1

ساعات االستذكار

12

2

الواجبات

10

3

املكتبة

10

4

إعداد البحوث /املشاريع

8

5

أخرى (تذكر)
اإلمجال

40
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ب -هدف املقرر وخمرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يهدف املقرر إىل تدريس موضوعني رئيسيني :األعمال التجارية حيث يتم دراسة األعمال التجارية بطبيعتها والتبعية واملختلطة وشروط

اكتساب صفة التاجر والتزاماته ،املوضوع الثاين  :الشركات التجارية حيث يتم تدريس النظرية العامة للشركات وشركات األشخاص

أبنواعها  :التضامن والتوصية البسيطة واحملاصة ،وشركات األموال بنوعيها :شركة مسامهة ومسئولية حمدودة.
 .2اهلدف الرئيس للمقرر :

أن يتمكن الطالب من فهم األحكام املتعلقة أبنواع األ عمال التجارية وشروط التجار والتزاماهتم وأنواع الشركات التجارية وأحكامها .وتطبيقاهتا املختلفة.
 .3خمرجات التعلم للمقرر:
رمز
خمرجات التعلم للمقرر
1

املعارف :بنهاية املقرر سيكون الطالب قادراً على أن:

خمرج التعلم املرتبط
للربانمج

1.1

يستعرض األحكام النظامية لألعمال التجارية.

1.2

حيدد االلتزامات الواجبة جتاه التاجر.

ع4/3

1.3

يصف أنواع األعمال التجارية وشروطها.

ع3
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املهارات :بنهاية املقرر سيكون الطالب قادراً على أن:

ع3

2.1

مييز بني أنواع الشركات املختلفة من حيث أتسيسها وصالحياهتا وإدارهتا.

م ، 1م2

2.2

يقارن بني اآلاثر املرتتبة على أعمال الشركات املختلفة.

م ، 1م 3

2.4

حيلل األحكام النظامية ألنواع الشركات التجارية وشروط كل نوع.

م،1م4

2.4

حيرر عقود الشركات وفق األنظمة املعمول هبا.

م5

3

الكفاءات :بنهاية املقرر سيكون الطالب قادراً على أن:

3.1

يلتزم ابآلداب اإلسالمية وقيم وأخالقيات املهنة .

ك2

3.2

يعمل بشكل فعال كعضو أو كقائد يف فريق املقرر وفق قواعد املهنة .

ك1/ 3

3.3

يوظف معارفه ومهارته القرتاح احللول املناسبة فيما يتعلق ابملشكالت والقضااي املتعلقة هبذا املقرر

ك4

ج .موضوعات املقرر
م
1

2
3
4
5

قائمة املوضوعات

تعريف القانون التجاري وأهميته ومصادره وخصائصه
القسم األول األعمال التجارية والتاجر
الباب األول  :األعمال التجارية .ويتضمن :
 األعمال التجارية المنفردة . المقاوالت التجارية األعمال التجارية بالتبعية . األعمال التجارية المختلطةالباب الثاني  :التاجر .ويتضمن
 -شروط اكتساب صفة التاجر

ساعات االتصال
3

3
3
3
3

4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3

التزامات التاجر .
القسم الثاني :الشركات
الباب األول  :النظرية العامة للشركات
الباب الثاني :الشركات التجارية :مقدمة وتقسيم
أوال :شركة التضامن
ثانيا :شركة التوصية البسيطة
ثالثا :شركة المحاصة
رابعا :شركة المساهمة
تعريفها – خصائصها – إجراءات تأسيسها
إدارتها  -األوراق المالية لشركة المساهمة
خامسا :الشركة ذات المسئولية المحدودة
شركة الشخص الواحد

3
3
3
3
3
3
3
3
3
45

اجملموع
د .التدريس والتقييم:

 .1ربط خمرجات التعلم للمقرر مع كل من اسرتاتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز

خمرجات التعلم

1.0
1.1

املعارف :بنهاية املقرر سيكون الطالب قادراً على أن :
يستعرض األحكام النظامية لألعمال التجارية.

1.2

حيدد االلتزامات الواجبة جتاه التاجر.

1-3
2.0

يصف أنواع االعمال التجارية وشروطها.

اسرتاتيجيات التدريس
-

احملاضرة
قراءة النصوص النظامية.
اخلرائط املعرفية
املناقشة واحلوار.

طرق التقييم

االختبارات التحريرية والشفوية.

املهارات :بنهاية املقرر سيكون الطالب قادراً على أن:

2.1

ميي ز ز ززز ب ز ز ززني أن ز ز زواع الش ز ز ززركات املختلفز ز ززة م ز ز ززن حي ز ز ززث أتسيس ز ز ززها
وصالحياهتا وإدارهتا

2.2

يقارن بني اآلاثر املرتتبة على أعمال الشركات املختلفة.

2.3

حيلززل األحكززام النظاميززة ألن زواع الشززركات التجاريززة وشززروط ك ززل
نوع.

-

احملاضرة
التعلم النشط
العروض التقدميية.
الواجبات

االختبز ز ز ز ز ز ز ز ز ززارات التحريريز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززة
والشفوية.
 أوراق العمل -بطاقة املالحظة

حيرر عقود الشركات وفق األنظمة املعمول هبا.
3.0
3.1

الكفاءات:بنهاية املقرر سيكون الطالب قادراً على أن:
يلتزم ابآلداب اإلسالمية وقيم وأخالقيات املهنة .

3.2

يعمززل بشززكل فعززال كعضززو أو كقائززد يف فريززق املقززرر وفززق قواعززد
املهنة.

3.3

يوظ ز ززف معارف ز ززه ومهارت ز ززه الق ز زرتاح احلل ز ززول املناس ز ززبة فيم ز ززا يتعل ز ززق

-

التعلم التعاوين
أنشطة حبثية
حل املشكالت

-

بطاقة املالحظة
تقييم األنشطة البحثية

ابملشكالت والقضااي املتعلقة هبذا املقرر
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 2.أنشطة تقييم الطلبة
أنشطة التقييم

م

توقيت التقييم
(ابألسبوع)

النسبة

من إمجال درجة التقييم

الرابع والثاين عشر

% 10
% 10

1

التكليف أبعمال تتعلق ابملادة (تقارير ،واجبات ،عروض).

2

املناقشات واالختبارات الشفوية.

مستمر

3

اختبار فصلي حتريري.

الثامن.

% 20

4

اختبار هنائي حتريري.

الثامن عشر.

%60

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكادميي والدعم الطاليب:
-

توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم.
حتديد عدد الساعات املكتبية إلرشاد الطالب ابلقسم.
اشراك الطالب يف خمتلف االنشطة ابلكلية

و – مصادر التعلم واملرافق:

 .1قائمة مصادر التعلم:

املرجع الرئيس للمقرر

-

املراجع املساندة

-

املصادر اإللكرتونية

القانون التجاري السعودي :د .انيف الشريف ،د .زايد القرشي.
القانون التجاري السعودي د .حممد بن حسن اجلرب
الوجيز يف القانون التجاري السعودي – د  /سعيد حيىي  -طبعة  1405هز .
القانون التجاري – د  /خالد ابنصر

 موقع وزارة التجارة والصناعة ابململكة العربية السعودية – األنظمة -موقع وزارة العدل السعودية – األنظمة القانونية .

أخرى
 .2املرافق والتجهيزات املطلوبة:
العناصر
املرافق
(القاعات الدراسية ،املختربات ،قاعات العرض ،قاعات
احملاكاة  ...إخل)
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البياانت ،السبورة الذكية ،الربجميات)

متطلبات املقرر
 قاعة دراسية سعة ( )50طالب/ة-شاشة عرض (بروجكرت) .

جتهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)
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ز .تقومي جودة املقرر:
جماالت التقومي

املقيمون

فاعلية التدريس
مدى حتصيل خمرجات التعلم
مصادر التعلم

الطالب

مصادر التعلم
تطوير املقرر
أساليب التدريس

عضو مناظر ،منسقي املقرر ،قيادة الربانمج

طرق التقييم
استمارات تقومي الطلبة للمقررات الدراسية
زايرة األقران
تقرير املقرر

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد

جملس القسم.

رقم اجللسة

1٨

اتريخ اجللسة

1441-6-10ه
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